
 

 

 בר ת במד פרש 
 

 פרק א -במדבר
 

זה פירוש המדרש הנ"ל דבר אחר הביאני אל בית היין בשעה שנגלה הקב"ה על הר 

סיני ירדו עמו כ"ב אלף רבבות של מלאכים שנאמר וגו' והיו עשויין כולן דגלים 

פירוש שחנו איש על מחנהו ואיש על דגלו ולא זז שום אחד מהם ממחיצתו  דגלים

אפילו לראות יקר תפארת גדולת הבורא ברוך הוא אלא כל אחד עמד במקומו שאנן  

והשקט והיה מצפה אם יעזור לו ה' יראה במקומו הראוי לו, וכשראו ישראל זאת 

 סדר הלידה 

 ויצא

סדר 

הירידה  

 בויגש

אלה שמות  

 הבאים מצרימה 

סדר הנשיאים  

 במדבר א'

מפקד בני  

 ישראל  

 במדבר א'

 סדר המחנה  

 במדבר י' \במדבר ב'

קורבנות 

הנשיאי 

 ם

 במדבר ז'

 יהודה  מזרח יהודה  ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  לאה 

 יששכר יששכר שמעון  שמעון  שמעון  שמעון  שמעון  

 זבולון  זבולון  גד יהודה  לוי  לוי  לוי 

 ראובן  דרום ראובן  יהודה  יששכר יהודה  יהודה  יהודה 

 בלהה 

 )רחל(

 שמעון  שמעון  יששכר זבולון  יששכר יששכר דן

בני   זבולון  זבולון  נפתלי 

 יוסף 

 גד גד זבולון  אפרים 

 זלפה 

 )לאה( 

 - מרכז לוי  מנשה  בנימין  גד גד

בני   בנימין  דן אשר אשר

 יוסף 

 אפרים  מערב אפרים  אפרים 

 מנשה  מנשה  נפתלי  יוסף 

 מנשה  בנימין  בנימין  דן גד בנימין  יששכר לאה 

 בנימין  צפון  דן דן אשר דן זבולון 

 דן אשר אשר  אשר  נפתלי  יוסף  רחל 

 אשר נפתלי  נפתלי  גד   בנימין 

 נפתלי    לוי?  נפתלי     

         



 

 

תן רצה לומר הלואי  התחילו מתאוין לדגלים אמרו הלואי אנו נעשים דגלים כמו

שיהיה בינינו מדה זו שיכיר כל אחד מקומו הראוי לו ולא ידחוק את חבירו לעלות  

למעלה אלא יצפה להקב"ה ויעזור לו שיוכל ממקומו להשיג ולשמוע עבדות ה' לכך  

נאמר ודגלו עלי אהבה וגו' אמרו אלולי הוא מגדיל עלי אהבה רצה לומר אלולי הוא  

שמו מגדיל עלי אהבה שאהוב אותו יתברך שמו אף אם אשב  אם יהיה רצונו יתברך  

במקומי אשיג אהבתו יתברך שמו ואם לא יהיה רצון הבורא יתברך שמו אף אם אעלה  

 השמימה לא אשיג מקטן ועד גדול. 

ואמר המדרש וכן הוא אומר נרננה בישועתך רצה לומר בזה נרנן בישועתו אם הוא  

בזה תלויה שנדחוק עצמינו למחיצות חבירינו  יושיע נשיג אלהותו יתברך שמו ולא 

הגדולים ממנו אמר הקב"ה מה נתאויתם לעשות דגלים רצה לומר שלא יצא איש  

ממדריגתו לדחוק עצמו למקום חבירו רק ידע ערכו הראוי לו ולא יכנס למחיצת חבירו 

חייכם שאני ממלא וכו' ומדריגה זו למדו ישראל מסיני שראו המלאכים נעשים דגלים  

שלא נכנס אחד בתחום חבירו לא מיכאל נכנס בתחום גבריאל וכו' רק כל אחד עמד על  

מקומו ומשם השיגו כל אחד כפי שכלו כך נתאוו ישראל ואמרו הלואי אנו עושים כך  

שלא ידחוק אדם את חבירו לכנס לפנים ממדריגתו הראוי לו. ואמר הקב"ה למשה  

ם שלא יכנס אחד בתחומו של חבירו  עשה להם כך רצה לומר הואיל שנתאויתם לדגלי 

רק כל אחד ירצה לקבל כפי הכנתו עשה להם כך מחנה לוים לחוד מחנה ישראל לחוד  

כל אחד על דגלו אלו מן המזרח ואלו מן הדרום וכו' שלא יכנס כל אחד רק אצל דומה 

לו כמו שמבואר במדרש שכל השבטים של הדגלים היו שייכים להדדי כל דגל ודגל 

 ר(.)מאור ושמש, במדב    י לו והבן. לפי הראו

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


